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Ändringsförslag 1
Marije Cornelissen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
sammanhållningspolitiken ska bidra till en 
minskning av de makroekonomiska 
obalanserna i EU och till ekonomisk och 
social konvergens med beaktande av målen 
för Europa 2020-strategin. 

1. Europaparlamentet påminner om att 
sammanhållningspolitiken ska bidra till en 
minskning av de makroekonomiska 
obalanserna i EU och till ekonomisk och 
social konvergens med beaktande av målen 
för Europa 2020-strategin, särskilt dess 
sysselsättnings- och fattigdomsmål. 

Or. en

Ändringsförslag 2
Csaba Őry

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitikens resultat, 
särskilt på det sociala planet, och 
konsekvenserna av krisen innebär att nästa 
budgetplanering måste medge tillräcklig 
flexibilitet (till exempel när det gäller 
omfördelningar) så att EU kan föra en 
konjunkturutjämnande politik.

2. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitikens resultat, 
särskilt på det sociala planet, och 
konsekvenserna av krisen innebär att 
budgetplaneringen måste medge tillräcklig 
flexibilitet så att EU kan föra en 
konjunkturutjämnande politik.

Or. en

Ändringsförslag 3
Marije Cornelissen

Förslag till yttrande
Punkt 3
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet insisterar på att den 
nya fleråriga budgetramen måste ges 
tillräckliga anslag så att EU kan uppfylla 
de ambitiösa målen för 
Europa 2020-strategin, där tre mål av fem
kräver stora investeringar till förmån för 
humankapital.

3. Europaparlamentet insisterar på att den 
nya fleråriga budgetramen måste ges 
tillräckliga anslag så att EU kan förbli 
trovärdigt i dess invånares ögon och
uppfylla de ambitiösa målen för 
Europa 2020-strategin, varav tre kräver 
stora investeringar till förmån för 
humankapital.

Or. en

Ändringsförslag 4
Anna Záborská

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. För att göra det möjligt att investera i 
”humankapital” anser 
Europaparlamentet att den nya fleråriga 
budgetramen måste omfatta åtgärder som 
syftar till att öka antalet födslar i 
medlemsstaterna för att åtgärda det 
demografiska underskottet. Parlamentet 
konstaterar att många hushålls beslut att 
begränsa antalet barn eller att skjuta upp 
barnafödandet inte alltid är deras eget val, 
utan något de tvingas till på grund av 
problemen med att förena arbete och 
familj. Parlamentet anser att införandet 
av en politik för att skapa gynnsamma 
förutsättningar för en ökning av 
födelsetalen även skulle gynna samhället 
som helhet med tanke på de minskande 
födelsetalen. Parlamentet uppmanar 
därför medlemsstaterna att i den nya 
fleråriga budgetramen inbegripa åtgärder 
som gör det möjligt att ta upp och stödja 
kostnaderna och nyttan med osynligt 
arbete som inte erkänns i de nationella 
statistiksystemen.
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Or. fr

Ändringsförslag 5
Csaba Őry

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att den 
fleråriga budgetramen med hänsyn till den 
pågående ekonomiska och sociala krisen 
måste stödja och främja investeringar till 
förmån för ekonomisk återhämtning och 
framför allt visa sitt mervärde i kampen 
mot de strukturella utmaningarna, 
särskilt i fråga om den arbetslöshet och 
fattigdom som medlemsstaterna brottas 
med.

4. Europaparlamentet understryker att den 
fleråriga budgetramen med hänsyn till den 
pågående ekonomiska och sociala krisen 
måste stödja och bekämpa de 
strukturförändringar som 
medlemsstaterna brottas med, såsom 
arbetslöshet, fattigdom, brist på rörlighet 
och utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 6
Csaba Őry

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet insisterar på att den 
nya budgetramen och de nya finansiella 
instrumenten måste återupprätta 
medborgarnas förtroende för EU enligt 
artikel 9 i fördraget om den övergripande 
sociala klausulen, för att garantera en hög 
sysselsättning och ett fullgott socialt skydd, 
bekämpa social utestängning samt främja 
en hög utbildningsnivå och en hög 
hälsoskyddsnivå.

5. Europaparlamentet insisterar på att 
budgetramen och de finansiella 
instrumenten måste återupprätta 
medborgarnas förtroende för EU och att
man för att åstadkomma detta måste 
garantera en hög sysselsättning och ett 
fullgott socialt skydd, bekämpa social 
utestängning samt främja en hög 
utbildningsnivå och en hög 
hälsoskyddsnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 7
Marije Cornelissen

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet insisterar på att den 
nya budgetramen och de nya finansiella 
instrumenten måste återupprätta 
medborgarnas förtroende för EU enligt
artikel 9 i fördraget om den övergripande 
sociala klausulen, för att garantera en hög 
sysselsättning och ett fullgott socialt skydd, 
bekämpa social utestängning samt främja 
en hög utbildningsnivå och en hög 
hälsoskyddsnivå.

5. Europaparlamentet insisterar på att den 
nya budgetramen och de nya finansiella 
instrumenten måste återupprätta 
medborgarnas förtroende för EU genom att 
införliva artikel 9 i fördraget om den 
övergripande sociala klausulen, för att 
garantera en hög sysselsättning och ett 
fullgott socialt skydd, bekämpa social 
utestängning samt främja en hög 
utbildningsnivå och en hög 
hälsoskyddsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 8
Marije Cornelissen

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet insisterar på att minst 
25 procent av anslagen till strukturfonderna 
ska tilldelas Europeiska socialfonden 
(ESF) för att stimulera sociala 
investeringar.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 9
Csaba Őry

Förslag till yttrande
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Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet insisterar på att minst 
25 procent av anslagen till strukturfonderna 
ska tilldelas Europeiska socialfonden
(ESF) för att stimulera sociala 
investeringar.

6. Europaparlamentet insisterar på att minst 
25 procent av anslagen till strukturfonderna 
ska tilldelas Europeiska socialfonden
(ESF) för att främja anställbarhet och
stimulera sociala investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 10
Csaba Őry

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet understryker vikten 
av att stärka den administrativa kapaciteten 
inom de myndigheter som ansvarar för 
genomförandet av 
sammanhållningspolitiken i syfte att 
förbättra förvaltningen av strukturfonderna 
och därmed påverka de offentliga 
myndigheternas förvaltningskapacitet. 
Parlamentet stöder kommissionens förslag 
i detta avseende.

8. Europaparlamentet understryker vikten 
av att den administrativa kapaciteten är 
effektiv inom de myndigheter som ansvarar 
för genomförandet av 
sammanhållningspolitiken, i syfte att 
förbättra förvaltningen av strukturfonderna,
och stöder kommissionens förslag i detta 
avseende.

Or. en

Ändringsförslag 11
Marije Cornelissen

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att rikta minst 20 
procent av medlen inom Europeiska 

9. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag och understryker 
behovet av att rikta minst 20 procent av 
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socialfonden mot ”främjande av social 
integration och bekämpning av fattigdom”.

medlen inom Europeiska socialfonden mot 
”främjande av social integration och 
bekämpning av fattigdom”.

Or. en

Ändringsförslag 12
Anna Záborská

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att rikta minst 
20 procent av medlen inom 
Europeiska socialfonden mot ”främjande 
av social integration och bekämpning av 
fattigdom”.

9. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att rikta minst 
20 procent av medlen inom 
Europeiska socialfonden mot ”främjande 
av social integration och bekämpning av 
fattigdom” genom att inbegripa icke-
statliga organisationer där socialt 
utestängda personer kan uttrycka sig fritt 
för att garantera de fattigaste effektiv 
tillgång till samtliga grundläggande 
rättigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Inês Cristina Zuber

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet anser att arbetet 
med att uppnå sysselsättningsmålet måste 
intensifieras, särskilt vad beträffar 
tillträdet till arbeten med 
anställningsrättigheter, långsiktig 
integration på arbetsmarknaden för unga 
människor, jämställdhet och balans 
mellan arbetsliv och privatliv.
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Or. pt

Ändringsförslag 14
Csaba Őry

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet är övertygat om 
att de sanktioner kopplade till 
makroekonomiska villkor som föreslås 
inom ramen för strukturfonderna strider 
mot EU:s grundläggande princip om 
solidaritet. Parlamentet kräver att de 
makroekonomiska villkoren upphävs.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 15
Inês Cristina Zuber

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet är övertygat om att 
EU:s program för social förändring och 
social innovation spelar en viktig roll när 
det gäller att stödja utvecklingen och 
samordningen av de socialpolitiska 
frågorna i EU, underlätta tillgången till 
mikrokrediter och främja löntagarnas 
gränsöverskridande rörlighet. Det är 
viktigt att skapa sysselsättning och 
bekämpa arbetslöshet och fattigdom och 
därför insisterar parlamentet på att anslaget 
till programmet ökas med fem procent i 
enlighet med Europaparlamentets 
resolution av 8 juni 2011 om investering i 
framtiden: en ny flerårig budgetram för ett 
konkurrenskraftigt och hållbart Europa för 

11. Europaparlamentet är övertygat om att 
EU:s program för social förändring och 
social innovation spelar en viktig roll när 
det gäller att stödja utvecklingen och 
samordningen av de socialpolitiska 
frågorna i EU och underlätta tillgången till 
mikrokrediter. Det är viktigt att skapa 
sysselsättning och bekämpa arbetslöshet 
och fattigdom och därför insisterar 
parlamentet på att anslaget till programmet 
ökas med fem procent i enlighet med 
Europaparlamentets resolution av den
8 juni 2011 om investering i framtiden: en 
ny flerårig budgetram för ett 
konkurrenskraftigt och hållbart Europa för 
alla. Parlamentet föreslår att 
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alla. programdelen Mikrofinansiering i 
Europeiska unionens program för social 
förändring och social innovation bör stå 
för 30 procent av programmets 
finansiering.

Or. pt

Ändringsförslag 16
Marije Cornelissen

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet påminner om den 
viktiga roll som Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter spelar i 
kampen mot globaliseringens och de 
industriella omstruktureringarnas 
negativa effekter. Parlamentet insisterar 
på att fonden måste förlängas och utökas 
efter 2014, som ett flexibilitetsinstrument 
som är tillgängligt enligt samma villkor 
för alla kategorier av arbetstagare som 
drabbas av konsekvenserna av 
strukturella förändringar med koppling 
till globaliseringen eller en oväntad kris.

13. Europaparlamentet framhåller 
mervärdet av den europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter som ett 
snabbt interventionsinstrument för att 
hjälpa arbetslösa att återinträda på 
arbetsmarknaden. Parlamentet
understryker vikten av att omvandla detta 
instrument till en europeisk fond för 
justering för hållbarhet (European 
Sustainability Adjustment Fund) och av 
att uppmuntra medlemsstaterna att 
utnyttja instrumentet för att leva upp till 
målen i Europa 2020-strategin, hantera 
omstruktureringar och främja ny 
kompetens, bland annat i samband med 
nya, hållbara och högkvalitativa ”gröna” 
arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 17
Csaba Őry

Förslag till yttrande
Punkt 13
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet påminner om den 
viktiga roll som Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter spelar i 
kampen mot globaliseringens och de 
industriella omstruktureringarnas
negativa effekter. Parlamentet insisterar på 
att fonden måste förlängas och utökas efter 
2014, som ett flexibilitetsinstrument som är 
tillgängligt enligt samma villkor för alla
kategorier av arbetstagare som drabbas av 
konsekvenserna av strukturella 
förändringar med koppling till 
globaliseringen eller en oväntad kris.

13. Europaparlamentet påminner om den 
viktiga roll som Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter spelar i 
kampen mot globaliseringens och en 
oväntad kris negativa effekter. Parlamentet 
insisterar på att fonden måste fortsätta med 
samma finansieringsvolym som tidigare
och utökas efter 2014, som ett 
flexibilitetsinstrument som är tillgängligt 
enligt samma villkor för alla kategorier av 
arbetstagare som drabbas av 
konsekvenserna av strukturella 
förändringar med koppling till 
globaliseringen eller en oväntad kris. Det 
behövs dessutom ett förenklat förfarande 
för utbetalning av bidrag.

Or. en

Ändringsförslag 18
Marije Cornelissen

Förslag till yttrande
Punkt 14

Förslag till yttrande Ändringsförslag

14. Europaparlamentet insisterar på att 
livsmedelsstödet till de mest utsatta 
grupperna även i fortsättningen måste
stödja de fattiga i Europa. Parlamentet 
påminner kommissionen om dess åtagande 
att i tid lägga fram ett lagstiftningsförslag i 
detta avseende för att garantera att
programmet fortsätter efter 2014 med stöd 
av en ny rättslig grund med en självständig 
budget (utöver de 20 procent av medlen till 
ESF som avsatts för ”främjande av social 
integration och bekämpning av 
fattigdom”).

14. Europaparlamentet betonar att ett 
program för de mest utsatta grupperna 
måste förbättra situationen för de fattiga i 
Europa. Parlamentet påminner 
kommissionen om dess åtagande att i tid 
lägga fram ett lagstiftningsförslag i detta 
avseende för att garantera att stödet
fortsätter efter 2014, med stöd av en ny 
rättslig grund med en självständig budget
(utöver de 20 procent av medlen till ESF 
som avsatts för ”främjande av social 
integration och bekämpning av fattigdom”)
med betoning på att underlätta för 
organisationer som stöder de mest utsatta 
grupperna och åtgärda det strukturella 
problemet med livsmedelsfattigdom.
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Or. en

Ändringsförslag 19
Inês Cristina Zuber

Förslag till yttrande
Punkt 14a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

14a. Mot bakgrund av att fattigdomen 
bland arbetstagare ökat till följd av den så 
kallade åtstramningspolitiken, anser 
Europaparlamentet att åtminstone 
500 miljoner euro måste återinsättas i 
EU:s ordning för utdelning av livsmedel 
till de sämst ställda för perioden 
2014-2020.

Or. pt

Ändringsförslag 20
Csaba Őry

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet insisterar på vikten 
av partnerskapskontrakt och behovet av en 
verklig representation och ett verkligt 
deltagande av ledamöter från 
Europaparlamentet i 
övervakningskommittéerna.

15. Europaparlamentet insisterar på vikten 
av partnerskapskontrakt och behovet av en 
verklig representation.

Or. en

Ändringsförslag 21
Anna Záborská

Förslag till yttrande
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Punkt 17a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

17a. Med tanke på att livslängden ökar 
och i syfte att göra det möjligt för de 
pensionerade arbetstagare som så önskar 
att behålla sitt arbete och sitt ekonomiska 
oberoende, föreslår Europaparlamentet 
att den nya fleråriga budgetramen bör 
främja en politik som ger äldre personer 
möjlighet att behålla sitt arbete eller 
återvända till arbetsmarknaden, bland 
annat genom åtgärder som gör det möjligt 
att kombinera arbete med pension.

Or. fr

Ändringsförslag 22
Anna Záborská

Förslag till yttrande
Punkt 17b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

17b. Europaparlamentet understryker 
vikten av att den nya fleråriga 
budgetramen inbegriper en budget som är 
tillräcklig och avpassad för att främja 
positiva åtgärder för kvinnor och män 
som gjort ett tillfälligt avbrott i sin 
yrkesverksamhet för att uppfostra barn 
eller ta hand om äldre eller andra 
behövande personer.

Or. fr

Ändringsförslag 23
Anna Záborská

Förslag till yttrande
Punkt 17c (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

17c. Europaparlamentet föreslår att den 
nya fleråriga budgetramen omfattar 
åtgärder för att främja en nationell 
skattepolitik som är anpassad till de behov 
som familjer har (”sectorial policy family 
mainstreaming”). Denna politik bör ta 
hänsyn till hushållens utgifter i 
medlemsstaterna, som till exempel 
kostnader för barnomsorg enligt 
föräldrarnas val och omhändertagande av 
äldre och andra behövande personer, 
genom skatteregler eller 
skattelättnadssystem. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att via den 
nya fleråriga budgetramen omedelbart 
främja skatteåtgärder som stimulerar till 
ökade födelsetal, och uppmärksammar 
behovet av att kvinnor, framför allt unga 
ensamstående mödrar, garanteras skydd 
och särskilt stöd efter att ha fött barn.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Csaba Őry

Förslag till utkast till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning
Punkt 8

Kommissionens förslag Modifieringsförslag

8. Med undantag för taket för ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning i 
budgetramen och med hänsyn till 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
kommer institutionerna under 
budgetförfarandet och i samband med att 
budgeten antas att sträva efter att i 
möjligaste mån lämna tillräckliga 
marginaler under de olika taken i de olika 
rubrikerna.

8. Med hänsyn till principen om sund 
ekonomisk förvaltning kommer 
institutionerna under budgetförfarandet och 
i samband med att budgeten antas att sträva 
efter att i möjligaste mån lämna tillräckliga 
marginaler under de olika taken i de olika 
rubrikerna. 
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Or. en

Ändringsförslag 25
Csaba Őry

Förslag till utkast till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning
Punkt 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Modifieringsförslag

13. Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter är avsedd att ge 
kompletterande stöd till arbetstagare som 
drabbas av effekterna av större strukturella 
förändringar i världshandelsmönstren för 
att underlätta deras återanpassning på 
arbetsmarknaden, samt till jordbrukare 
som drabbas av globaliseringen.

13. Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter är avsedd att ge 
kompletterande stöd till arbetstagare som 
drabbas av effekterna av större strukturella 
förändringar i världshandelsmönstren till 
följd av globaliseringen eller som drabbas 
av konsekvenserna av allvarliga 
störningar orsakade av en oväntad kris,
för att underlätta deras återanpassning på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 26
Marije Cornelissen

Förslag till utkast till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning
Punkt 13 - stycke 1 

Kommissionens förslag Modifieringsförslag

13. Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter är avsedd att ge 
kompletterande stöd till arbetstagare som 
drabbas av effekterna av större strukturella 
förändringar i världshandelsmönstren för 
att underlätta deras återanpassning på 
arbetsmarknaden, samt till jordbrukare 
som drabbas av globaliseringen.

13. Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter är avsedd att ge 
kompletterande stöd till arbetstagare som 
drabbas av effekterna av större strukturella 
förändringar i världshandelsmönstren, för 
att underlätta deras återanpassning på 
arbetsmarknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 27
Csaba Őry

Förslag till utkast till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning
Punkt 13 – stycke 2

Kommissionens förslag Modifieringsförslag

Det årliga belopp som avdelas för fonden 
får inte överstiga 429 miljoner euro (i 
2011 ås priser).

Det årliga belopp som ingår i reserven är 
500 miljoner euro (i 2011 års priser), och 
kan användas fram till år n + 1 i enlighet 
med budgetförordningen. Reserven förs in 
i Europeiska unionens allmänna budget i 
form av en avsättning.

Or. en

Ändringsförslag 28
Csaba Őry

Förslag till utkast till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning
Punkt 13 – stycke 5

Kommissionens förslag Modifieringsförslag

Samtidigt med förslaget om utnyttjande av 
fonden ska kommissionen förelägga 
budgetmyndighetens två parter ett förslag 
om överföring till de berörda 
budgetposterna. Vid oenighet ska ett 
trepartsmöte inledas.

Samtidigt med förslaget om utnyttjande av 
fonden ska kommissionen förelägga 
budgetmyndighetens två parter ett förslag 
om överföring till de berörda 
budgetposterna. Resurser från Europeiska 
socialfonden överförs vanligtvis inte. Vid 
oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

Or. en

Ändringsförslag 29
Csaba Őry

Förslag till utkast till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning
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Punkt 17 - stycke 4

Kommissionens förslag Modifieringsförslag

Denna punkt tillämpas inte på sådana 
anslag för sammanhållningspolitiken som 
godkänts genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet och som avdelats i 
förväg av medlemsstaterna och där det 
fastställts en finansieringsram för hela 
programperioden, och inte heller på de 
storskaliga projekt som avses i artikel 14 i 
förordningen om budgetramen.

Denna punkt tillämpas inte på sådana 
anslag för sammanhållningspolitiken som 
godkänts genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet och som avdelats i 
förväg av medlemsstaterna och där det 
fastställts en finansieringsram för hela 
programperioden, och inte heller på de 
storskaliga projekt som avses i artikel 14 i 
förordningen om budgetramen. Länder 
som har utnyttjat den europeiska 
stabiliseringsmekanismen kan få 
ytterligare anslag från outnyttjade medel i 
Sammanhållningsfonden.

Or. en


